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L’edifici de 
l'Acadèmia Sueca.

Una cosa és ben segura: el Premi Nobel 
de Literatura que es concedirà a Estocolm 
el mes d’octubre no anirà a cap1 escriptor 
dels Països Catalans. Els deu milions de 
pessetes d’enguany constitueixen la xifra 
ffiés alta de tota la història dels premis. 
La bona inversió que han fet els experts 
de la Fundació n’ha augmentat els beneficis. 
Àdhuc en temps de crisi econòmica. En tot 
cas, però, els deu milions no vindran a 
casa nostra. Els Països Catalans han restat 
sempre marginats del politiqueig dels No-
bel. I tot fa creure que la cosa continuarà 
així.
Ja són gairebé confeccionades les llistes 
dels candidats definitius per a la designa-
ció d’octubre. Hi ha uns cent trenta can-
didats, dels quals quedarà una llista opera-
tiva de no més d’una dotzena. Extraoficial-
ment hem pogut saber que el premi podria 
tocar a un escriptor de parla castellana. 
Tot es jugaria, sembla, entre J. L. Borges 
(argentí) i Vicente Aleixandre (castellà). 
I potser també Cela, el qual, però, com 
que «encara és jove i podria esperar una 
mica», segons que ens han dit, té menys 
Possibilitats.
Hem demanat les llistes dels Nobel de Lite-
ratura des del començament, l’any 1901. No 
cal ser gaire llest per adonar-se de l’alter-
nança quasi aritmètica que hi ha entre les 
literatures numèricament importants. Any 
darrera any van repartint el premi entre 
els escriptors nòrdics (tretze fins ara), els 
francesos (onze), els anglesos, els nord- 
americans, els hispano-americans o caste-
llans (sis), els alemanys i els italians (cinc). 
ue tant en tant, perquè el sistema no es 
noti massa, intercalen algun escriptor de 
lengües no tan parlades: un japonès, un 

israelià, un grec... Les molles queden, 
ones, per a les literatures menys influents 

U'bSCa^a contro1 del mercat mundial del

Les cultures minoritàries, doncs, no hi te-

nen lloc, a excepció dels països nòrdics 
—amb tretze Nobel—, cosa explicable pel 
fet que els premis són concedits a Esto-
colm. Una altra excepció és la de Frederic 
Mistral, que el 1904 comparteix el premi 
amb Echegaray. Tanmateix cal remarcar 
que Mistral era vist com a francès, no pas 
com a provençal. En última instància, és 
un cas entre setanta, vet-ho aquí.
Ernest Dethorey, escriptor i periodista ca-
talà, viu al carrer Sveavagen des de l’any 
1929. Coneix perfectament els mecanismes 
del Nobel. Dethorey fou, a la seva tempo-
rada de les Illes, company de Joan Alomar, 
i de Vives, Colomar, Sureda... Fou corres-
ponsal de «La Vanguardia», «El Día» i «La 
Llibertat» fins al 39, data en què deixà de 
col·laborar-hi, com a bon republicà que era 
i és. Representa des de llavors el govern 
de la República a Suècia. Ha traduït al 
suec J. R. Jiménez, Mistral, Asturias... Ens 
diu que, ací, les cultures minoritàries hi 
tenen poc a pelar. En concret, dels escrip-
tors catalans afegeix:
—És una injustícia no comptar entre els 
Nobel amb Espriu, Foix, Joan Oliver... Jo 
crec que per a l'Acadèmia Sueca no és un 
problema de categoria nacional i internacio-
nal dels escriptors, indiscutible en aquests 
tres citats i en algun més. És un problema 
de llengua. Estic segur que si Espriu escri-
vís en castellà o en francès, ja faria anys 
que hauria estat llorejat.

LA REPARTICIÓ POLÍTICA
El vell Estocolm és una petita illa bufona 
entre el llac Maler i el mar Bàltic. Les 
cases i els estrets carrerons s’alineen en-
torn del castell reial. Per la plaça vella 
passen els nois d’una escola que surten 
d’un museu. Uns turistes baixen del pull-
man perquè es tracta d’un picture stop. 
Uns quants vells seuen en un banc que 
entrebanca la façana de l’edifici de l'Aca-
dèmia Sueca. Per arribar al despatx del se-
cretari cal entrar a l’edifici per la porta del

darrera, donar un bon tomb i pujar unes 
escales. Des del 1901, aquesta és la seu dels 
Nobel.
Karl Ragnar Gierow, el secretari de la 
Fundació Nobel, és un home de caràcter 
molt sec. Té fama d’aspre, fins i tot. En 
tot cas, és un home sense humor, sense 
caliu. Evita les paraules. Les respostes a 
les nostres preguntes no fan la sensació 
d'apropament. A la cambra, un mobiliari 
Lluís XVI; els racons queden en penom-
bra ; els tres finestrals neutralitzen la 
claror.
—El nostre propòsit, senyor Gierow, és sa-
ber si les llengües minoritàries, i concre-
tament el català, tenen res a fer, tard o 
d’hora, amb el Nobel. Algun català ha estat 
nominat, però mai la proposta no ha anat 
endavant. Les nostres informacions són que 
enguany no hi ha cap català a la llista. 
Per què aquesta discriminació?
—Vostè parla de discriminació. Aquí, do-
nem els premis a qui considerem que té 
talla internacional. Sigui de la llengua que 
sigui. Les minoritàries són tan ben tracta-
des com les altres. Vostè potser ja sap que 
el J904, tres anys després de la concessió 
del primer Nobel, va rebre’l un provençal, 
Frederic Mistral. I el provençal és una 
llengua molt minoritària, més que el català. 
—Si repassem la llista dels llorejats, s’hi 
fa palesa l’existència d’una alternança en-
tre els escriptors que escriuen en les grans 
llengües. Quan dic grans llengües em refe-
reixo al nombre dels qui les parlen. Es 
tracta d’una repartició perquè tothom esti-
gui content? És, en definitiva, una repar-
tició política?
—Ni de bon tros. No discutim els premis 
en relació a la política. Però ja pot supo-
sar que si enguany, per exemple, donem 
el premi a un francès, procurarem que el 
Nobel de l’any vinent sigui d'un altre país. 
Això és el més natural; no em digui que 
és fer política.
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Karl Ragnar Gierow, secretari
de la Fundado Nobel: «Donem el premi 
a qui considerem que té talla internacional. 
Sigui de la llengua que sigui».

—Tot fa pensar que aquestes normes, que 
vostè anomena «naturals», faran que en-
guany caigui el premi a algun hispano- 
parlant.
—No puc parlar d'aquest tema; és secret. 
Vostè ja deu saber que totes les delibera-
cions són secretes. Nosaltres encarreguem 
a una sèrie d’entitats, Universitats i orga-
nismes culturals de tota mena, arreu del 
món, que ens enviïn nominacions dels mi-
llors escriptors. Espontàniament ens n’arri-
ben algunes altres. Enguany fan un total 
de cinc a sis-centes. Nosaltres, per la nos-
tra banda, fem les nostres investigacions. 
Discutim i decidim.
—És molt més fàcil seguir la literatura an-
glesa, la francesa, l'espanyola o l'alemanya 
que no la catalana, la gal·lesa o la kurda, 
posem per cas. Amb quins mecanismes de 
correcció compten?
—Els premis, ho repeteixo, no els concedim 
en funció de la importància numèrica dels 
lectors d’una llengua, sinó en funció de la 
qualitat de l’escriptor. Encara que és més 
lògic que una població de cent milions d’ha-
bitants tingui més escriptors importants 
que no una de cinc.
—Això que, en xifres, senyor secretari, pot 
semblar cert, en literatura sospito que no 
ho és. Les vicissituds de les cultures mi-
noritàries creen mecanismes d'autodefensa 
inexistents en les llengües numèricament 
importants. Les minoritàries s’han de defen-
sar de les «imperialistes». Què passa quan 
vostès no coneixen una llengua?
—Si trobem un candidat evidentment im-
portant en una llengua que desconeixem, 
procurem fer-lo traduir a una llengua al 
nostre abast.
—Un lingüista com vostè coneix bé el món 
de les traduccions. N’he fullejat algunes, 
aquests dies, d’obres castellanes al suec, i 
no les trobo gaire brillants...
—Això és tot el que podem fer.
—És aquest el cas de la llengua catalana? 
—Doncs no. Car un membre del Comitè 
Nobel coneix perfectament el català.
—Li sembla que Espriu, per exemple, no 
ha assolit fama universal com a poeta, tot 
i haver estat traduït a tants idiomes?
—L’especialista del Comitè que s’encarrega 
del català coneix la vàlua d’Espriu.
—I la de Lewis, del país de Gal·les? 
—Igualment.
Hem intentat localitzar l’especialista del 
Comitè que sembla conèixer el català i se-

guir la nostra literatura. No l’hem trobat. 
El qui sí que hem trobat és l’acadèmic 
Lundkvist; possiblement era d’ell de qui 
ens parlava Karl Ragnar Gierow.

CELA, ALEIXANDRE, BORGES
«Y CIERRA ESPAÑA»
Divuit són els acadèmics de l’Acadèmia 
Sueca. Decideixen cada any el Nobel entre 
tot el material que els arriba. No és que 
tinguin tasques repartides, o establertes, 
ells amb ells. Però en el mercadeig dels No-
bel, a Artur Lundkvist li pertoca decidir so-
bre les llengües de la península ibèrica i de 
Sud-Amèrica. Tot just entrat a l’Acadèmia 
va fer donar el Nobel a Neruda, un candi-
dat que relliscava cada any, no se sap si 
per comunista o per què. A Estocolm això 
encara compta molt; com en altres llocs. 
Artur Lundkvist és el factótum de les lle-
tres hispanes, inclòs el català. És el tra-
ductor de Borges i de Vicente Aleixandre 
al suec (l’any 75 el primer, el 74 el segon). 
Ha traduït també diverses obres de Cela 
i ara prepara San Camilo 36. Tenim la con-
versa en anglès. En castellà no hi ha ma-
nera d’entendre’ns. I en català, ni pen-
sar-ho.
—Si hagués de donar enguany el Nobel a 
un escriptor de parla hispana, a qui el do-
naria?
—No ho sé.

Artur Lundkvist, l'entès de l'Acadèmia Sueca 
en literatures hispàniques: «No crec realment 
que Espriu tingui possibilitats per al Nobel. 
Només té interès per als catalans».

—Quins triaria vostè? Li fem la pregunta 
així per tal d’evitar de trencar el secret 
de les deliberacions dels acadèmics suecs. 
Quins triaria com a simple coneixedor de 
les lletres hispanes.
—Cela, Aleixandre i Borges.
—Per aquest ordre?
—No, no. L’ordre és el de menys.
—Vostè coneix l’alternança que hi ha hagut 
sempre entre els Nobel castellans i els his- 
pano-americans. Aquesta política, que evi-
dentment respon a un desig de fer contents 
els uns i els altres, només ha estat trencada 
amb l’últim. Per què?
—Pablo Neruda va trencar això que vostè 
anomena alternança. El mèrit de Neruda, 
moltes vegades nominat abans del 77 per al

Nobel, no el podem posar en entredit. Jo 
vaig fer que l'hi concedissin.
—Vostè va traduir Aleixandre el 74. Què 
en pensa, d’Aleixandre?
—És un candidat molt fort. A més, no obli-
di que és vell i està malalt.
—Borges, de tan nominat, pot acabar per 
perdre el Nobel?
—Fa anys que està nominat. Tard o d’hora 
li haurà de caure.
—Cela?...
—Sóc amic personal seu. És transcendental 
per a la literatura castellana. És un candi-
dat per a anys. És jove.
—Toca a un hispànic, enguany?
—No en sé res, però podria ser.
—Atès que Cela és «jove», com vostè ma-
teix diu, el premi podria ésser repartit en-
tre Aleixandre i Borges...
—No en sé res, tampoc...
—Quants espanyols han estat nominats en-
guany?
—Uns deu o dotze.
—No li demanarem quins són, però sí quins 
triaria vostè.
—Cela, Aleixandre, Lorca si fos viu, Cer- 
nuda, Alberti, Delibes, Matute (encara que 
últimament no en sé res, d’ella). Entre els 
més joves, una mica lluny encara d’un pos-
sible Nobel, Blas de Otero i Valente.
—Parlem dels catalans, els quals, segons 
que hem sabut, no són sants de la seva 
devoció. Vostè no té simpatia per Espriu. 
I si vostè no n’hi té, mentre continuï a 
l’Acadèmia, de per vita, Espriu no rebrà 
cl Nobel. És així?
—No crec realment que Espriu tingui pos-
sibilitats per al Nobel. És un bon poeta 
i té traduïda al suec La pell de brau. Es-
priu només té interès per als catalans. No 
és universal. No pot compararse, per exem-
ple, a Aleixandre.
—Poden representar, els Nobel, alguna ve-
gada, un reconeixement internacional d’una 
literatura minoritària concreta?
—Els premis no es donen a la llengua, sinó 
als escriptors.
—Foix, tampoc no li agrada?
—Dic el mateix que d’Espriu.

—I Joan Oliver?
—El mateix.
—I Pla, bilingüe?
—També. L'únic que li puc dir és que Por- 
cel és una bona promesa.
Hem intentat esbrinar d’on li ve, a Lundk-
vist, aquesta fòbia contra els escriptors ca-
talans traduïts i reconeguts arreu del món 
com a màxims exponents de les lletres ca-
talanes. Jo diria que tot té l’origen en el 
desconeixement de la llengua i de les pecu-
liaritats de la nostra cultura. En segon lloc, 
el fet de dependre de traduccions obliga 
a fer confiança en el mitjancer. En tercer 
lloc, hem pogut descobrir en algun dels 
seus col·laboradors predilectes del moment, 
de parla castellana, una forta aversió per 
les literatures minoritàries de la península 
ibèrica. I un sentit centralista —concepció 
política transvasada al terreny literari, Ia 
qual cosa és greu per a un home de lle-
tres— molt exacerbat.
Enguany la festa ampul·losa i decadent —ro-
bes i gesticulacions arrelades a les tradi-
cions sueques— no somriurà a cap escrip-
tor català. Una vegada més.

JOSEP-FRANCESC VALLS 
Fotos de l’autor de l'article.
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